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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ทฤษฎีการจัดการความรู (Knowledge Management)
การจัดการความรู (Knowledge management - KM) ตามความหมายของวิกิพิเดีย1 คือ
การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก
ขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อใหเกิด ความรู และปญญา ในที่สุดการจัดการความรูประกอบไปดวยชุด
ของการปฏิบัติงานที่ถูกใชโดยองคกรตางๆ เพื่อที่จะระบุ สราง แสดงและกระจายความรู เพื่อ
ประโยชนใ นการนํ า ไปใช แ ละการเรี ย นรูภ ายในองค ก ร อั น นํ า ไปสู ก ารจั ด การสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการธุรกิจที่ดี องคกรขนาดใหญโดย
สวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการองคความรู รูปแบบการจัดการองคความรูโดย
ปกติจะถูกจัดใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรและประสงคที่จะไดผลลัพธเฉพาะดาน เชน
เพื่อแบงปนภูมิปญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน, หรือ
เพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้น
ปจจุบันโลกไดเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy – KBE) งาน
ตางๆ จําเปนตองใชความรูมาสรางผลผลิตใหเกิดมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการความรูเปนคํา
กวางๆ ที่มีครอบคลุมเทคนิค กลไกตางๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทํางานดวยความรู
(Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกลาวไดแก การรวบรวมความรูที่กระจัดกระจาย
อยูที่ตางๆ มารวมไวที่เดียวกัน การสรางบรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู สรางความรูใหมๆ ขึ้น การ
จัดระเบียบความรูในเอกสาร และทําสมุดหนาเหลืองรวบรวมรายชื่อผูมีความรูในดานตางๆ และที่
สําคัญที่สุด คือการสรางชองทาง และเงื่อนไขใหคนเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน เพื่อ
นําไปใชพัฒนางานของตนใหสัมฤทธิ์ผล
1

Wikipedia “การจัดการความรู” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา
http://th.wikipedia (21 มิถุนายน 2554).
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การจัดการความรูไดมีวิวัฒนการมาตามยุคสมัย เริ่มตั้งแตการใหความสําคัญกับ
ขอมูลและความรูตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะตัวคน ซึ่งถือเปนสินทรัพยที่มีคาขององคกร (Peter Drucker)
และมาสูยุค“Learning Organization” ของ Peter Sange จนมาถึงป ค.ศ. 1995 ถือไดวาเปนยุคที่โดง
ดังมากที่สุด เปนทฤษฏีของ Nonaka และ Takeuchi: The Knowledge- Creating Company ซึ่งนํา
แนวคิดทางตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน และนําเรื่องของประสบการณในตัวคนเขามา
เกี่ยวของดวย มีการแบงความรูออกเปน 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge &Explicit Knowledge
อยางชัดเจน รูปแบบการสรางและถายโอนความรูเปนแบบเกลียวความรู หรือ SECI Model เริ่มมี
การกําหนดผูรับผิดชอบการจัดการความรู Chief Knowledge Officer: CKO เพื่อจัดการความรูใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และใชคอมพิวเตอรชวยจัดการอํานวยความสะดวกมากขึ้น บริษัทที่รับ
ปรึกษาดานจัดการความรูเริ่มกอตั้งขึ้นหลายบริษัทในชวงนี้ และถือเปนธุรกิจที่ขยายพัฒนาเติบโต
กาวหนาขึ้น

Tacit Knowledge

Tacit K

Socialization
บุคลากรพบปะปฏิสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูฝงลึกและ
ประสบการณ

Externalization
กระบวนการสื่อความรูจาก
ประสบการณในการทํางาน
ออกเปนภาษาพูด เขียน ขยาย
กลุม เปลี่ยนจากลึกเปนแจง

Internalization
นําความรูใหมไปปฏิบัติจดจํา
ความรูที่เปนขอมูลใหม ฝง
ลึกเขาไปในสมองคน

Combination
การผนวกรวมความรูชัดแจง
เขาดวยกันเปนกระบวนการ
หรือไปสัมพันธกับผูรับบริการ
หนวยงานอื่นเปนขอมูลใหม

Explicit Knowledge
รูปที่ 2.1 SECI MODEL

Explicit
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Nonaka and Takeuchi ไดแบงความรูอ อกเปน 2 ประเภท คือ
ประเภท 1 ความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ยากที่จะแสดง
ออกมาใหเห็นชัด เพราะอยูในตัวบุคคล เชน ทักษะ ความชํานาญ รวมไปถึงอุดมคติ ความเชื่อ เปน
ตน ซึ่ง Nonaka ไดเปรียบความรูชนิดนี้เหมือน Body
ประเภทที่ 2 ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนทฤษฎี ภาษา ขอมูล ฯลฯ
ซึ่งสามารถถายทอดออกมาไดผานทางคําพูด ตัวเลข สามารถใชคอมพิวเตอรในการกลาวถึงความรู
เหลานี้ ซึ่ง Nonaka ไดเปรียบความรูชนิดนี้เหมือน Mind
การบริหารจัดการความรูนั้นตามทฤษฎีใหมของ Business Model Nonaka กลาววา
มีความจําเปนตองบริหารจัดการผสมผสานความรูทั้ง 2 ประเภทเขาดวยกัน ในรูปแบบกระบวนการ
SECI ในสถานที่ Ba อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Practical Wisdom) ซึ่ง
สามารถแบงการสรางความรูออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
S = Socialization เปนการสรางความรูดวยการแบงปนประสบการณดวยการ
พบปะสมาคมหรือการมีปฏิสัมพันกับผูอื่น เชน การพูดคุย ใชเวลาอยูดวยการ การสอนงาน ฝกงาน
เปนตน ซึ่งจะเปนการถายทอดแบงปนความรูที่อยูในตัวบุคคลไปใหผูอื่น
E = Externalization เปนการถายทอดความรู โดยการอธิบายหรือแสดงความรูที่
อยูในตัวบุคคลออกมาใหเปนที่ประจักษ เพื่อใหผูอื่นไดรับการแบงปน โดยการแปลงความรูที่อยูใน
ตัวบุคคลออกมาเปนแนวคิด ภาษาสัญลักษณ ลายลักษณอักษร เชน คูมือ ตํารา ภาพ การบันทึกเสียง
เปนตน
C = Combination เปนการผสมผสาน โดยนํา ความรูที่ชัดแจงมาสรางสรรค หรือ
เปลี่ยนแปลง ใหเปนความรูที่ชัดแจงในเรื่องใหม ๆ มีความซับซอนมากขึ้น หรือเปนขั้นเปนตอน
มากขึ้น เพื่อใหสามารถนําความรูนั้นไปใชในทางปฏิบัติไดงายขึ้น
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I = Internalization เปนการนําความรูที่ไดมาใหมไปใชปฏิบัติหรือลงมือทําจริง ๆ
จนกลายเปนความรูของตนเอง ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนความรูที่ชัดแจงใหกลายเปนความรูที่อยูในตัว
บุคคล
Nonaka2 ยังเห็นวา “ผูนํา” ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการจัดการความรูจําเปนตองใช
กลไกสนับสนุนการสรางความรู คือ “Ba” ซึ่งเปนบริบทหรือพื้นที่ที่ใชในการสรางความรูและ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งแบบความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และแบบความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge) ผานกระบวนการใชเหตุผลเชิงปฏิบัติในรูปแบบการสนทนา (Dialogue) เพื่อ
สรางสรรคความรู โดยอาจกลาวไดวา ความรูนั้นจะเปนความรูที่ไดจากการวิพากษเพื่อสรางสรรค
นั่นเอง และองคประกอบสุดทายของกระบวนการในการสรางความรูขององคกร คือ การปฏิบัติ
(Practice) ซึ่งมีความสําคัญมาก เปนการแลกเปลี่ยนความรูโดยการลงมือทํา การปฏิบัตินั้นไมใช
เพียงลงมือทํา แตจะตองคิดถึงความหมายที่แทจริงของการกระทําและผลของการกระทํานั้น และลง
มือปฏิบัติจนกลายเปนกิจวัตรเพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดี ๆ ทั่วทั้งองคกร ทั้งนี้ Ba เกิดจากปจเจกบุคคล
การมองภาพ ภาวะบทแหงสังคม เชน การประชุม การพบปะพูดคุย โดยมีแนวคิดสําคัญ คือ การ
ตระหนักวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของสวนรวมทั้งหมด แลวเปดรับความคิดของผูอื่น ซึ่งจะทําให
มุมมอง / ความคิดที่มีอยูหลากหลายถูกถายทอดออกมาเปนขอมูลที่ตองการ อาจกลาวไดวา Ba เปน
พื้นที่รวมซึ่งทําหนาที่เปนพื้นฐานในการสรางสรรคความรูนั่นเอง

2

ขาวเดน กพร. “ เวทีวัตกรรม(Innovative Forum)ครั้งที่ 3 Part 2 การจัดการความรู...เครื่องมือสูความสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร http:22www.opdc.go.th (3 กุมภาพันธ 2554)
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2.2 ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management Systems)
ตามความหมายของ วิกิพีเดีย3 คือ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
จัดการความรู ชวยสนับสนุนการแสวงหาความรู การสราง จับความรูและจัดเก็บความรูนํามาใช
ประโยชน
Human roles in the KMS development
CKO
knowledge
Provider/
specialist

elicits knowledge from

validates

elicits
requirements
from

defines knowledge strategy
initiates knowledge development
projects facilitates knowledge
distribution
knowledge
engineer/analyst
manages
Delivers
analysis
models
to

project
manager

manages

KMS
knowledge
user
designs &
implements

knowledge
system developer

รูปภาพที่ 2.2: Human roles in knowledge engineering [Schreiber 99]
บุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของกับ KMS มีดังตอไปนี้
1. Knowledge Manager เปนผูที่กําหนดองคความรูที่องคกรตองการ คนหา
เพื่อใหไดความรูที่ชวยในการตัดสินใจและนําไปใชในการปฏิบัติงาน ใหนโยบายการจัดการความรู
ในทุกระดับ และพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับองคกร

3

Wikipedia “Knowledge Management” http//en.wikipedia.org (19 September 2011)
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2. Knowledge Engineer มีบทบาทในการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบที่
สรางขึ้นตามแนวทางที่ Knowledge Manager กําหนด และ Knowledge Engineer จะหา
วิธีดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3. Knowledge Provider(or expert) เปนตัวละครที่สําคัญสุดในกระบวนการ โดย
เปนผูเชี่ยวชาญที่เปนผูเชี่ยวชาญแบบตัวจริง ผูเชี่ยวชาญมีหนาที่ 2 ปะการ คือ เปนผูที่ใหความรูที่
เปนประโยชนตอ Knowledge Engineer และเปนผูที่ตรวจสอบความรูในระบบดวย
4. Knowledge User เปนผูที่เกี่ยวของกับระบบทั้งทางตรงและทางออม โดยเปน
ผู ใ ช ค วามรู ใ นการตั ด สิ น ใจจากระบบโดยตรง และเป น ผู แ สดงความต อ งการใช ร ะบบต อ .
Knowledge Engineer
5. Knowledge system developed คือ ผูออกแบบ Software โดยนําความตองการ
จาก Knowledge Engineer มาออกแบบระบบ

12
Knowledge Management System Architecture

ORGANIZATIONAL
KM

TECHNOLO
Computer-mediated collaboration

FUNCTIONS

Electronic task management

USING

Messaging
Video Conferencing & Visualization

KNOWLEDGE

Know - what

FINDING
KNOWLEDGE
CREATING
KNOWLEDGE
PACKAGING
KNOWLEDGE

รูปที่ 2.3: The Technical Perspective of A Knowledge Management System (MesoandSmith, 2000)

Self-Motivated
Creativity
Personal Tacit
Cultural Tacit
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Intelligent Agents
Document Management

Know - how

Know - why

Group Decision Support
Web Browsing
Data Mining
Search & Retrieval

KNOWLEDGE
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Meso and Smith เห็นวาโครงสราง KMS ควรประกอบดวย 3 สวน คือ
Technology, Function, Knowledge ซึ่งระบบจะเกี่ยวของกับการหาและจัดเก็บความรู การจัดการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในองคกร โมเดลดังกลาวยังจัดการแบงแยกระดับความรู
ไดแก know- how, know- what, know-why
2.3 วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering)

อาจารย ณพศิษฏ จักรพิทักษ (2552) อธิบายวา การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ
วิศวกรรมความรู Common KADS วิศวกรรมความรูเปนสาขาหนึ่งของวิชาการปญญาประดิษฐ
(Artificial

Intelligence) ซึ่ ง เปน วิชาที่ วาดว ยการสรางระบบคอมพิว เตอรใ ห ทํางานโดยมี

พฤติกรรมเหมือนมนุษย หรือกลุมมนุษย (Human-Like) ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือ
ความรูของมนุษยในการแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูที่สะสมในตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) และความรูชัดแจงที่สามารถคนหาไดจากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสราง
ใหเกิดการเปลี่ยนถายระหวางความรูทั้งสองดานเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ และ
นําไปใชไดอยางสะดวกดวยระบบสารสนเทศ สําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ และในการ
แกปญหาหรือในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 2.4
K M S = R e s u ltin g H u b o f D a ta ,
I n f o r m a tio n a n d K n o w led g e
C o n te x ts : M a n a g e m e n t
K n o w le d g e M ap s f o r
D e c i s io n M a k i n g

C on c ep t s : C O P s
K n o w l e d g e M a p s fo r
P r o b le m S o l v i n g

Doc um ent
T a c it K n o w l e d g e

Da ta ba se
E x p lic it K n o w le d g e

รูปที่ 2.4 Knowledge Engineering

C o n t e n ts :
R e p o s it o r y
K n o w le dge
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โดยมีกระบวนการมาตรฐานของ Common KADS: Knowledge Analysis and Data
Structuring ซึ่งประกอบดวย วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู
(Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และ การนําความรูไปใช
(Knowledge Utilization) ดังที่แสดงในรูปดังตอไปนี้

รูปที่ 2.5 แผนภาพสรุปการใช วิธีการ Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring
เปนวิธีการวิศวกรรมความรูวิธีหนึ่งที่เนนการวิเคราะหและการสังเคราะหความรู มี
วิธีคิดสําคัญคือการสมมุติแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ในการแกปญหา เปน 3 ระดับ
(1) ระดับงาน (Task Level) คือความรูเกี่ยวกับเปาหมาย ของงานตางๆ
(2) ระดับคิด (Inference Level) คือความรูในขั้นตอนของการคิด โดย Common
KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring ใช Template สําหรับโครงสรางในการคิดที่ตอง
ใชความรูสูง (Knowledge Intensive) สามารถประยุกตใชในการจัดทําวาระการสัมภาษณการจับ
ความรู ชวยในการวิเคราะหเปนความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในการวิเคราะห และการ
สังเคราะหแบบจําลองความรู
(3) ระดับปญหา (Domain Level) คือความรูเกี่ยวกับสิ่งที่คิดเฉพาะปญหานั้นๆ
หลั ก การที่ เ ป น เหตุ ผ ลและความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเหตุ แ ละผลที่ ใ ช ใ นการทํ า งานแก ป ญ หาและ
ตัดสินใจ
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สถาบันซอฟตแวรไทย กลาววา ISO 12207 (Software Life Cycle) เปนมาตรฐาน
ของวัฏจักรหรือกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการหลัก
5กระบวนการดังตอไปนี้ 1. Acquisition 2. Supply 3. Development 4. Operation5. Maintenance
มาตรฐาน ISO/IEC 12207 จะประกอบไปดวย กิจกรรม และงานที่จําเปนตอง ทํา
สําหรับกระบวนการนั้นๆ ในงานวิจัยนี้ไดเลือกดําเนินการ 15 กิจกรรม ดังนี้
1. ENG1 Requirements elicitation การเก็บความตองการ
2. ENG2 System Requirements การวิเคราะหความตองการระบบงาน
3. ENG3 Software Requirements Analysis การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร
4. Software Design การออกแบบซอฟตแวร
5. MAN1 Organizational Alignment การสื่อสารในองคกร
6. MAN2 Organization Management การจัดการองคกร
7. MAN3 Project Management การจัดการโครงการ
8. RIN1 Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย
9. RIN2 Training การฝกอบรม
10.RIN3 Knowledge Management การจัดการความรู
11. RIN4 Infrastructure โครงสรางพื้นฐาน
12. REU1 Asset Management การจัดการทรัพยสิน
13. REU2 Reuse Program Management การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ
14. REU3 Domain Engineering ความรูเฉพาะงาน
15. Quality Assurance ระบบประกันคุณภาพ
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2.4 Deming Circle

รูปที่ 2.6 Deming’s PDCA cycle (SaferPak. 2009)
Dr. W. Edwards Deming (2009) ไดพัฒนาวงจร PDCA มาจากวงจรของ Dr.
Walter A. Shewart ซึ่งมีแนวคิดวา คุณภาพงานสามารถปรับปรุงได โดยการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานเพื่อสรางระบบการผลิตใหสินคามีคุณภาพดี การใหการบริการดี หรือทําใหกระบวนการ
ทํางานเปนไปอยางมีระบบโดยใชไดกับทุกๆสาขา วิชาชีพแมกระทั่งการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษยก็สามารถเทียบเคียงใหเปนไปตามขั้นตอนของวงจร เดมมิ่งได ปจจุบันวงจรเดมมิ่งไดถูก
นําไปใชและพัฒนาในดานตางๆมากมายเปนลําดับจนกลายเปนวงจร PDCA ที่ใชเปนหลักในการ
บริหารงานอยางแพรหลาย แทบทุกองคกร ทุกๆสวน และทุกๆระดับพนักงานขององคกร
วงจรเดมมิ่งหรือ PDCA Cycle4 ภายใตการทํางานเปนทีมและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ประกอบดวยขั้นตอนหลักของ P – D – C –A ดังตอไปนี้ (วีรพล บดีรัฐ, 2543)
1.) P–(Plan) คือการวางแผนโดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน
กระบวนการวิธีการ ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นตอนนี้สามารถนําเครื่องมือ
เบื้องตนแหงคุณภาพอื่นๆ มาใชงานรวมดวย เชน Flowchart, Why-Why Diagram, How-How
Diagram, 5W 2H Principles, Brainstorming ฯลฯ

4

วีระพล บดีรัฐ. "PDCA วงจรสูความสาเร็จ".กรุงเทพฯ : ประชาชน จํากัด, 2543.

17

2.) D- (Do) คือการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดเปาหมาย และลงมือปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง ความสําเร็จของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือเปนดีจาก
สมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้
ขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปดวย หากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการปรับแผน
ใหม และเมื่อแผนนั้นใชงานไดก็นําไปใชเปนแผนและถือปฏิบัติตอไป
3.) C- (Check) หมายถึง การตรวจสอบดูวาเมื่อปฏิบัติงานตามแผน ผลลัพธเปน
อยางไร สภาพปญหาไดรับการแกไขตรงตามเปาหมายที่กลุมตั้งใจหรือไม การไมประสบผลสําเร็จ
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ไมปฏิบัติตามแผน ความไมเหมาะสมของแผนการเลือกใช
เทคนิคที่ไมเหมาะสม เปนตน
4.) A-(Action) การดาเนินการใหเหมาะสม เปนการกระทําภายหลังที่กระบวนการ
3 ขั้นตอนตามวงจรไดดําเนินการเสร็จแลว ขั้นตอนนี้เปนการนําเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C) มา
ดําเนินการใหเหมาะสมตอไป
วงจร PDCA ที่สมบูรณจะเกิดขึ้นเมื่อเรานําผลที่ไดจากขั้นตอนการดาเนินการที่
เหมาะสม (A) มาดําเนินการใหเหมาะสมในกระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง (P) และเปนวงจร
อยางนี้เรื่อยๆไมมีที่สิ้นสุด จนกระทั่งเราสามารถใชวงจรนี้กับทุกกิจกรรมที่คลายกันไดอยางเปน
ปกติธรรมดาไมยุงยากอีกตอไป ดังภาพ 2.7

รูปที่ 2.7 กระบวนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องดวยวงจร PDCA
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ประโยชนของ PDCA 5
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2552) ไดกลาวถึงประโยชนของ PDCA ไวดังนี้
1. เพื่อปองกัน
1.1 การนําวงจร PDCA ไปใช ทําใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีชวย
ปองกันปญหาที่ไมควรเกิด ชวยลดความสับสนในการทํางาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกิน
ความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบตางๆ
1.2 การทํางานที่มีการตรวจสอบเปนระยะ ทําใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น
และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วกอนจะลุกลาม
1.3 การตรวจสอบที่นําไปสูการแกไขปรับปรุง ทําใหปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมเกิดซ้ํา
หรือลดความรุนแรงของปญหา ถือเปนการนําความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน
2. เพื่อแกไขปญหา
2.1 ถาเราประสบสิ่งที่ไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมีประสิทธิภาพ ไม
ประหยัด เราควรแกปญหา
2.2 การใช PDCA เพื่อการแกปญหา ดวยการตรวจสอบวามีอะไรบางที่เปนปญหา
เมื่อหาปญหาได ก็นํามาวางแผนเพื่อดาเนินการตามวงจร PDCA ตอไป
3. เพื่อปรับปรุง
“ทําวันนี้ใหดีกวาเมื่อวานนี้ และพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้” PDCA เพื่อการปรับปรุง
คือไมตองรอใหเกิดปญหา แตเราตองเสาะแสวงหาสิ่งตางๆหรือวิธีการที่ดีกวาเดิมอยูเสมอ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดวาจะปรับปรุงอะไร ก็ใหใชวงจร PDCA เปนขั้นตอนใน
การปรับปรุง ขอสําคัญ ตองเริ่ม PDCA ตัวเองกอนมุงไปที่คนอื่น
5

วงจรเดมมิง PDCA สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.

http://youth.ftpi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=42. ปรับปรุงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
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2.5 นิยามของความหมายคดีคาง
สํานวนคดีที่ถือวาเปนคดีคาง ไดมี“ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาด วยการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547” ขอ 16 ไดกําหนดไว ดังนี้
สํานวนคดีอาญาดังตอไปนี้ใหถือวาเปนสํานวนที่คางระหวางจัดการ คือ
(1) สํานวนที่ยังมิไดสั่ง
(2) สํานวนที่อยูระหวางการสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหสงพยานมาเพื่อซักถาม
(3) สํานวนปรากฏผูตองหาที่สงตัวมาซึ่งมีคําสั่งฟองและรอสงตัวมาฟอง หรือถา
ผูตองหาหลบหนีและยังมิไดจัดการใหไดตัวมา
(4) สํานวนที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองผูตองหา และอยูในระหวางการพิจารณา
ของ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น แลวแต
กรณี รวมตลอดถึงสํานวนที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นแยงใหฟองและอยูระหวางการพิจารณาของอัยการสูงสุดดวย
(5) สํานวนที่อยูระหวางขออนุญาตฟอง
สํานวนปรากฏผูตองหาที่ไมไดสงตัวมา ซึ่งพนักงานอัยการสั่งฟองผูตองหา และ
แจงใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหามาสงเพื่อยื่นฟองนั้น มิใหถือสํานวนเปนคาง
หัวหนาพนักงานอัยการตองสงรายงานสํานวนคางประจําเดือน ตามแบบและ
วิธีการที่สํานักงานอัยการสูงสุด กําหนด โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุดภายในวันทําการที่หาของเดือนถัดไป
ตามคําจัดกัดความที่ระเบียบกําหนดเกี่ยวกับคดีคาง สามารถแบงแยกลักษณะคดี
คางตามกระบวนการตัดสินใจของพนักงานอัยการได ดังนี้
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1. คดีอาญาที่พนักงานอัยการยังไมตัดสินใจมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง เชน สั่งฟอง
หรือสั่งไมฟอง
2.คดีที่พนักงานตัดสินใจมีคําสั่งฟองแลว แตตองเสนอขออนุญาตฟองตอหนวยงาน
ภายในอื่น
3. คดีที่พนักงานอัยการตัดสินใจมีคําสั่งฟองแลว แตอยูในระหวางรอการสงตัว
และยังไมมีการแจงใหพนักงานสอบสวนนําตัวมาฟอง
4. คดีที่พนักงานอัยการตัดสินใจใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมกอน
5. คดีที่พนักงานอัยการตัดสินใจมีคําสั่งไมฟอง แตอยูในระหวางเสนอผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ระเบียบดังกลาวใชบังคับกับการดําเนินคดีอาญาทุกประเภทในทุกหนวยงานทั่ว
ประเทศ ไดแก สํานักงานคดีอาญา สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา สํานักงานคดีพิเศษ ฯลฯ

2.6 การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดการคดีคางคดีอาญา
ผู ศึ ก ษาได ท บทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการจั ด การคดี ค า งคดี อ าญาใน
ประเทศไทย ไม พ บว ามี ผู ใ ดทํ า การศึ ก ษาวิ จัย เรื่อ งนี้ ไ ว โ ดยเฉพาะ แตใ นตา งประเทศไดมี ก าร
วิเคราะหศึกษาไว แตเนนไปในทางจัดการปญหาคดีคางที่มีจํานวนมาก(Caseload) และรวบรวม
กระจายขอมูลที่เกี่ยวของกับคดีเพื่อชวยในการตัดสินใจของพนักงานอัยการใหเร็วขึ้น แตไมได
มุงเนนการแกไขปญหาตามกระบวนงานแตละกระบวน อยางไรก็ตาม ขั้นตอนกระบวนการในการ
ดําเนินคดีอาญาของตางประเทศจะแตกตางจากประเทศของเรา เนื่องจากระบบกฎหมายแตกตางกัน
แตผูศึกษาเห็นวาแนวความคิดจากการศึกษาของตางประเทศยังคงมีประโยชนอยู จึงอาจนําแนวคิด
และแนวทางจัดการในบางประเด็นมาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาตอยอดแนวทางแกไขปญหาให
เหมาะสมกับบริบทขององคกร ดังแนวคิดดังตอไปนี้
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Jefferson Institute for Justice Studies6 ไดออกหนังสือ Guide book (publication)
เดือนมกราคม ป ค.ศ.1998 “Prosecutor’s guide to case management” มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
แนวทางชวยเหลือพนักงานอัยการในการจัดการคดีคาง โดยสถาบันดังกลาวมองวาพนักงานอัยการ
ทุกคนตองเผชิญกับปญหากับการใชเวลาที่เร็วที่สุด และทรัพยากรนอยสุดในการดําเนินคดี ซึ่งเปน
เรื่องเกี่ยวกับการจัดการคดี และมีแนวคิดวา ในการจัดการตองมีการประเมินตรวจสอบสถานการณ
ของคดีคางกอนวามีจํานวนคดีคางเทาใด คางเพราะสาเหตุใด มีคดีใดที่มีปญหาบาง แลวกําหนดกล
ยุทธในการจัดการ ปรับปรุงกระบวนงานและเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิมาก
ขึ้น รวมทั้งติดตามควบคุมกํากับดูแล (Monitoring Attorney case management) เนื่องจากผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอัยการสวนมากจะพิจารณาจากคดีแพชนะและจํานวนคดีที่ทํา พนักงาน
อัยการสวนมากไมเคยรูสถานะของ Inventory และคุณภาพในการจัดการ ไมรูแมกระทั่งตัวชี้วัด
คุณภาพ
National Occupational Standards7 ไดบันทึกใน Publication เรื่อง “Manage
personal caseload” สรุปไดวา การจัดการคดีคางมีวิธีการที่สําคัญ ดังนี้
1.การบันทึกรายละเอียดในประเด็นสําคัญของแตละคดี กฎหมายที่เกี่ยวของ แนว
ปฏิบัติ Guidelines รวมถึงความตองการของขอมูล และ ethical ในการสั่งคดี
2.การทบทวนคดีคาง ระบุจํานวนคดีคางทั้งหมด แนวทางการปรับปรุง ปจจัยที่มี
ผลใหเกิดคดีคาง การแกไขปญหาอุปสรรค และการติดตามความกาวหนา
3. กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานแตละคดีตองมีอะไรบางที่ตองกําหนดเปนเกณฑ
และควรกําหนดเวลาในการสั่งคดีหรือไม(Deadlines) จะเกิดอะไรขึ้นถาไมทําภายในกําหนดเวลา
และทรัพยากรใดบางที่ควรจะเลือกใชในคดีที่ตางกัน

6

Joan E. Jacoby,Peter S.Gilchrist 3 , Edward C. Ratledge, Prosecutor’s guide to case management สืบคนจาก
http://www.jijs.org/publications/prospubs/Case%20Man.pdf

7

(10 May 2011)

Manage personal caseload, Skills for Justice สืบคนจากwww.skillsforjustice-nosfinder.com/get(3 Jun 2011)
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2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากหลักทฤษฎี
ก
และแนวคิดตางๆ นํนามาวางเปนกรอบในการศึ
ก
ศึกษา ดังตอไปนี
ไ ้
1.) นําแนนวคิดจากทฤษฎี Nonaka มาพั
ม ฒนา Knnowledge worrker เปลี่ยนการทํางาน
แบบRoutinee เปนการทํางานที่มีองคความรู
ค ในทุกกระบวนงานม
ก
มากขึ้น โดยปปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกรใหมีการแลกเปลี
ก
่ยนเรียนรูมากขึขึ้น จัดหาเวทีทีแลกเปลี่ยนคความรูในรูปแแบบตางๆไมวาจะเปน
รูปแบบในกการเผชิญหนากั
า น หรือเวทีทีเสมือนจริง สรางความรูรูในหนวยงานดวยการหลลอหลอม
ความรูที่ชัดแจ
แ ง (Explicitt Knowledgge) กับความรูรูที่ฝงลึก (Taacit Knowleedge) ยกระดัดับไปเปน
ความรูที่สูงขึ้นโดยผานกรระบวนการ SEECI Model ดังภาพรูป ดังนี้
• So
ocialization

• Exteernalization

การแกไขปญหา
ญ
การจัดการคคดี
คาง
คัดเลือก
แนวทางแกไข
ปญหานําไป
ปฏิบัติ
• Intternalization

ขยายกรรอบการ
แกไขปญหาดดี
ญ
คางเพิพิ่มขึ้น
ยกระดัดับการ
แกไขปปญหา
กับหนวยงาน
• Com
mbination
อื่น

รูปทีท่ 2.8 วงจร SECI
S Model การจั
ก ดการคดีดีคางคดีอาญา
Socializaation เริ่ ม ต นด
น ว ยการหาเเวที ส นทนาแแลกเปลี่ ย นคความรู แ นวททางแก ไ ข
ปญหาคดีคางระหว
ง
างผูเชี่ยวชาญในหน
ย
นวยงาน
Externaalization ขยายแนวทางแกกไขปญหาคดีดีคางคดีอาญาาไปยังหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของทั้งหมด รวบรววม Best

Prractice

ในนการแกไขปญหาคดี
ญ
คาง รวมทั้งจัดทําทํ
า าเนียบ

า
ดการรคดีคางคดีอาญาเพิ
า ่มเติม
ผูเชี่ยวชาญดานการจั
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Combination วิเคราะหสังเคราะหองคความรูในการจัดการคดีคางคดีอาญาที่ได
จากผูเชี่ยวชาญ บูรณาการเชื่อมโยงความรูกับหนวยงานนอกองคที่มีความสัมพันธกัน เชน พนักงาน
สอบสวน เพื่อแกไขปญหาคดีคางรวมกันในทิศทางเดียวกัน
Internalization เลือ กแนวทางแกปญหาคดีคา งคดีอ าญา แล ว นํ า ไปปฏิบัติ ต าม
เปาหมายที่ตั้งไว ขั้นตอนนี้เปลี่ยนความรูจาก Explicit เปน Tacit และเริ่มหมุนเกลียวความรูเริ่มตน
ใหมจาก Socialization – Internalization โดยเกลียวความรูดังกลาวจะหมุนไปหลายรอบ ยกระดับ
ความรูดังกลาว สูระดับขององคกรตอไป
2.) กระบวนการสราง KMS ดานการจัดการความรูแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา ที่
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ ผูใช โดยใชหลัก
ทฤษฎีดังกลาวขางตนในการกําหนดโครงสรางสถาปตยกรรม องคประกอบสําคัญของเทคโนโลยี
สนับสนุนการจัดการความรู โปรแกรมเชื่อมโยงแหลงความรู ระบบการจัดการเอกสาร ตลอดจนถึง
ระบบการประสานงานการทํางานรวมกัน (Collaboration) ที่สอดคลองกับความตองการของทุก
กลุมผูใช และบทบาทของKnowledge Engineer ในการจับความรูจากผูเชี่ยวชาญนํามาวิเคราะห
สังเคราะห และตรวจทานความรู เขาสูระบบเพื่อใหบุคลากรเขาถึงองคความรู นํามาใชประโยชน
แกไขปญหาการจัดการคดีคาง
3.) นํากระบวนการ Common KADS มาจับความรูผูเชี่ยวชาญ เรื่องการจัดการคดี
คางคดี อาญา จั ด การและพั ฒนาความรูทั้ ง หมดจั ด เก็ บ คลังความรู นํ า ไปเผยแพร ใ หแ กผู ใ ช ใช
ประโยชนในการแกไขปญหาสาเหตุ
4.) ใชหลัก Deming Circle มาจัดการปรับปรุงคุณภาพการบริการความยุติธรรมให
รวดเร็วขึ้น และปรับปรุงอยางกระบวนงานตอเนื่อง โดยใชวงลอ PDCA เปนเครื่องมือผลักดันใน
การแกไขปญหาใหบรรลุผลในทุกปญหา เริ่มตนดวยการคัดเลือกแนวทางแกปญหาคดีคางคดีอาญา
(P) ดําเนินการตามที่แผนกําหนด (D) ตรวจสอบวิธีการดําเนินงาน (C) หากการแกไขปญหาคดีคาง
สําเร็จ จัดทําเปนมาตรฐาน หรือ กําหนดในระเบียบ หากไมไดผลปรับปรุงหาแนวทางแกไขปญหา
ตอไป (A) ดังปรากฏรายละเอียดรูปดังตอไปนี้

24

P

D

1.คัดเลือกแนวทาง

1.ดําเนินการตาม

แกปญหา

แผนที่กําหนด

2.แตงตั้งทีมงานแกไข

2. สรุปแนวทาง

ปญหาและปรับปรุง

แกไขปญหา และ

C

A

1. ตรวจสอบวิธีการ

1. จัดทํามาตรฐาน

2. ตรวจสอบผล

2. ปรับปรุงหา

ดําเนินงานตามแผน

แนวทางใหมในการ
แกไขปญหา

การปรับปรุงงาน

3.กําหนด KPI
4. วางแผนเก็บ
รวบรวมขอมูล
5.ระบุหนวยงานที่
เกี่ยวของ

รูปที่ 2.9 Deming Circle ขับเลื่อนพัฒนากระบวนการแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา
อยางตอเนื่อง
การกําหนดแนวทางแกไขปญหาคดีคางจะพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง จาก P – A
P

=

คัดเลือกแนวทางแกไขปญหาคดีคางแตงตั้งทีมงานผูเชี่ยวชาญแกไขปญหาและ
ปรับปรุงกําหนด KPI วัดระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาวางแผนเก็บขอมูล
ในการดําเนินการระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาคดีคาง (หนวยงานที่มีภารกิจ
ในการดําเนินคดีอาญา)

D

=

ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
สรุปแนวทางแกไขปญหา และการปรับปรุงงาน
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C

=

ตรวจสอบวิธีการดําเนินการวาถูกตองหรือไม
ตรวจสอบผลดําเนินการเปนไปตามเปาหมายหรือไม

A

=

แนวทางใดที่สามารถแกไขปญหาคดีคางได นําไปจัดทํามาตรฐานดําเนินการ
ตอไปถายังไมสําเร็จ ปรับปรุงวางแผนหาแนวทางแกไขใหม การปรับปรุงคุณภาพ
ตามหลักการดังกลาวชวยทําใหความผิดพลาดลดนอยลง ลดความลาชา การทํางาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

